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 Kaip skatinti pradinių klasių mokinius skaityti, diegiant meilę spausdintam žodžiui?

 Kaip paraginti vaikus kuo dažniau imti į rankas knygą?

Siūlyčiau į skaitymą pažvelgti ne kaip į veiklą, kur

vaiką reikia užkrėsti meile knygai, atvesti jį ir

palikti vieną su knyga, taip tikintis, kad jis 

skaitys ir viskas bus puiku. Rekomenduoju 

skaitymą kartu: skaitykime knygas net skaityti

mokančiam vaikui. Taip patirsime bendrus

išgyvenimus, jeigu ne tik paskaitysime, bet ir

pasikalbėsime apie knygą, stiprinsime ryšius

šeimoje.



Kur dingsta laikas? Mes kaip voverytės nesibaigiančioje

darbų rutinoje. Vaikai auga. Laikas skirtas jiems -

neįkainuojama vertybė. Knygos galėtų būti puikus

išsigelbėjimas pabėgti kartu į kitus pasaulius.

Skaitydamas vienas žmogus lieka su savimi ir knyga, o

jei skaitytume kartu, tuos nuotykius patirtų visa šeima.

Kartu su vaiku (-ais) susikurkite jaukią aplinką. 



 Kokios galėtų būti šeimos skaitymo tradicijos?

Visi pasidaro arbatos, susėda kartu ir skaito. Tai ritualas, kurio

galima pavydėti, bet kas trukdo tai įdiegti kiekvieno mūsų

namuose? Ypatingai dabar, tokiu magišku laikotarpiu.

Kalėdinės istorijos puikiai tiks.



Tai istorija apie draugystę ir dalijimąsi. Apie du vaikus, dovanojančius džiaugsmą kitiems – ne tik patiems

mažiausiems, bet ir tiems, kuriems jo labiausiai reikia. Juk Kalėdos – stebuklų metas, kai pildosi slapčiausi

mūsų norai ir visi tampame geresni. O kol laukiame dovanų, patys galime dalyti dovanas kitiems. 

Sūnaus klausimas: „Tėti, o kaip

Kalėdų senelis atrodė vaikystėje?“

įkvėpė britų rašytoją Mattą Haigą

pasukti į vaikų literatūrą.



Pasirinkta tinkama knyga gali padėti išspręsti įvairius iškilusius klausimus, pvz. gerai ar 

blogai pavydėti? 

Šioje knygoje kalba apie pavydą. Tai nemalonus jausmas. Ar reikia ir kaip su

juo kovoti vaikams?

Nors visuomenėje egzistuoja įsitikinimas, kad pavydėti yra blogai, knygos

autorė visus kviečiu pažvelgti į išvirkščią pavydo pusę, kuri tikrai gali duoti

naudos. Tarkime, prisipažinimas „pavydžiu tam, kas turi daug draugų“ kalba

apie norą turėti daug draugų, džiaugsmą bendrauti. Ar galima pykti, barti tokį

pavyduolį? Blogį skleidžia ne pavydas, o tai, ką su juo darome.

Mėgstu, kad knygos būtų ir smagios (tada vaikams įdomu skaityti), ir naudingos,

todėl labai smagu rasti aktualią vaikams temą, kurią galime kartu perskaitę ir

aptarti.



Šiandien aš tik mašalas,

Tik mažytė Gilė,

O rytoj aš - Ąžuolas,

Ryt - valdovas girių.

Gilė - pats jauniausias Girių valdovo Ąžuolo sūnus. Augo ant šakos, galingo 

tėvo lepinamas, Varlių šeimyną po Ąžuolu erzindamas, paukščiams išdaigas 

krėsdamas, silpnesnius ir bailesnius už save skriausdamas. O gavęs pirmos 

klasės pažymėjimą, mažylis „taip pasipūtė, kad nebegalėjo susikalbėti net pats 

su savimi". Kadangi jokių išmintingų Girios bičiulių pamokymų Gilė ir girdėti 

nenorėjo, kartą Gandras, netekęs kantrybės, pakėlė jį nuo žemės ir, 

plasnodamas galingais sparnais, nuskraidino į niekur neregėtą Ydų šalį...

Keliaudamas per Ydų šalį, Gilė patiria daug pavojingų nuotykių, įgauna 

išminties ir išmoksta nuoširdžiai draugauti.

Tai mažųjų skaitytojų viena mėgstamiausių rašytojo V. Petkevičiaus knygų. Ją 

autorius kūrė net 17 metų, dažnai lankydamasis vaikų darželiuose, mielai 

bendraudamas su vaikais ir juos stebėdamas. Knygelėje surinkti šimtai mažylių 

„kodėl" ir pačių susirasti atsakymai, kurių šmaikštumas ir taiklumas verčia 

kvatotis iki ašarų net suaugusiuosius.



Skaitymas kartu su šeima vienoje erdvėje kuria šiltą

tėvų bei vaikų tarpusavio ryšį, ir vaiko ryšį su knyga.

Skaito garsiai, kiti klauso, ar kiekvienas skaito savo

knygą, bendras skaitymas suartina, sušildo,

teigiamos emocijos lieka ilgam.



Vaikai gali skaityti seneliams. Knyga gali sujungti,

duoti peno mintims ir pokalbiams. 

Nuostabi patirtis: pasakiau savo tėvams kokią 

knygą šiuo metu skaito sūnus. Ir mums atvykus į 

svečius seneliai užvedė diskusiją apie tą knygą. Gera

buvo matyti iš nuostabos žibančias sūnaus akis „Tu

ką tik perskaitei šią knygą? Aš taip pat“. Senelis

pasiūlė anūkui perskaityti jo mėgstamiausią Dž.

Londono knygą „Baltoji iltis“, kurią skaitė būdamas

paauglys.





Kartu atostogauti pasikvietėme sesės dukrytę Kotryną ir pasiėmiau

knygą, kuri sužavėjo mano buvusius mokinius ir sūnus. Neabejingą

paliko ir mūsų pakeleivę (knyga „įtraukė“ nuo pat pirmųjų puslapių).



Taip pat dar viena iš nuostabių tradicijų šeimoje gali būti žinutė „Ar žinai, kad...“. 

Visi šeimos nariai perskaito vieną įdomų faktą iš enciklopedijos ir susėdus kartu prie arbatos

puodelio pasidalina ką naujo sužinojo. Mūsų šeimoje tai būdavo tik savaitgalį, o vėliau šiomis

žinutėmis pasidaliname vis dažniau (kas kada ką naujo sužino ir pasidalina „Ar žinai, kad...“.

Ypatingai trečias sūnus nori nustebinti vyresnius brolius (tyliai perskaito daugiau faktų ir išrenka

patį įdomiausią).



Dar vienas svarbus patarimas skatinant vaikus skaityti –

leisti jiems rinktis patiems norimą literatūrą. Daugelis

nuvertina komiksus, bet tai puikus dalykas pradedančiam

skaitytojui. Ir dar – aš nemanau, kad neįdomias knygas

reikia skaityti iki galo.

Nuostabu, jeigu visa šeima keliauja

į biblioteką pasikeisti knygučių ir tai

tampa tradicija. 



Šeimos susibūrimas ir skaitymas balsu – tai nebūtinai tik ritualas

prieš miegą, padedantis vaikui greičiau nurimti ir užmigti. Vaikų

literatūros skaitymas garsiai yra bene veiksmingiausias būdas

paskatinti mažylį pradėti skaityti ir rašyti savarankiškai. O visų

svarbiausia – tai kokybiškas ir įsimintinas laikas su tėvais ir

seneliais, stiprinantis šeimos tarpusavio santykius ir raginantis

užmegzti prasmingą diskusiją, drauge samprotauti bei atvirai

pasikalbėti. Bene kiekvienas, kuris būdamas vaiku turėjo laimės

klausytis tėvų garsiai skaitomų istorijų, šią patirtį saugo kaip vieną

iš šviesiausių vaikystės atsiminimų.
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